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Det är många år sedan vi stod inför ett
så ovisst budgetarbete som vi gör inför
1979 års utgifts- och inkomststat. Skall
vi klara nästa års investeringar och
driftkostnader utan att behöva öka utdebiteringen? Mycket beror på vad
den kommunalekonomiska utredningen kommer att ge bl a låginkomstkommunerna i förbättrade utjämningsbidrag. När dessa rader skrives
vet vi inte ens om det blir högre bidrag än de 95 procent av medelskattekraften som gäller i dag. Det har dock
framgått av den utredning som skall
föreläggas i sommar, att vissa förbättringar är att vänta redan till 1979,
medan bidragsformen skall vara helt
utbyggd till 1980. Enligt föreliggande
förslag skal! Kumla kommun när utjämningsreformen är helt utbyggd få
104 procent 1980 vilket skulle medföra
ökade skatteutjämningsbidrag med
nuvarande skatteunderlag mellan 7,5
och 8 miljoner. Troligtvis får kommunerna räkna med en trappvis uppräkning åren 1979 och 1980.
Med anledning av den ovisshet som
för närvarande råder har kommunfullmäktige beslutat om ett nytt budgetsystem som innebär att man slopar
KELP-arbetet 1978-1982 och i stället
samordnar budgetarbetet för 1979 och
KELP 1979-1983. Ävenså kommer
långtidsplaneringen i fortsättningen
vara mera detaljerad för de tre första
åren för såväl investeringar som driftskostnader och de två sista åren i stort
berör vad man kan tänka sig behöva

investera för den fortsatta utbyggnaden av samhällsservicen. Detta med
tanke på att det blivit allt svårare
att mera detaljerat blicka så lång tid
som fem år framåt. Kostnadsstegringen har de senaste åren varit så stora att
kommunerna haft svårt att fullfölja
vad man aviserat i långtidsbudgeten.
Detta gäller såväl investeringar som de
driftskostnader som i regel investeringar medför.
Genom omläggning av budgetarbetet
har dc olika förvaltningarna orsakats
ett drygt merarbete inför årets budgetberedning. De har att i år samtidigt
framlägga såväl 1979 års anslagsäskande som innehållet i långtidsbudgeten. Vid en omläggning blir det alltid merarbete innan man kommit in i
rutinen. Tidigare har förvaltningarna
arbetat med budgetarbete i två omgångar - dels en för årsbudget, dels
en för långtidsbudget. I framtiden blir
det bara en budgetomgång.
Som jag nämnde inledningsvis har vi
ett ovisst budgetarbete framför oss.
Vi har haft ett nertal goda år på
1970-talet. Kommunens industrier har
haft god sysselsättning och klarat sig
förvånansvärt bra från kriser som
drabbat landet för övrigt. Folkmängdsökningen har även varit betydande
under 70-talet och detta har ju bl a
kommit servicenäringen tillgodo och
inte minst då den utbyggnad som skett
på butikssidan.
Men innyuningen har även medfört
större krav på den kommunala ser3

Till Kumla Julblad
Som ett tack till "Kumia Julblads ut·
givare Nils Helander", för det stora
kulturella arbete han nedlagt genom
att år efter år utge Kumla Julblad,
har undertecknad skrivit följande
verser.
Långt innan Kumla blev en stad
Så gavs här ut till jul ett blad
Utgivare Helander var,
Som an i dag har titeln kvar.

Han ifrån Västergötland är.
Är alltså inte infödd här.
Men tidigt han till Kumla kom
Del har han själv berana! om.
En dag nar han i Kumla gick
En verkligt fin ide han fick
Han skulle ge ett "Julblad" ut
och hastigt fattar han beslut.

I Kumlas bygd har mycket hänt
Som ej av alla blivit känt.
Han tog kontakt med bygdens män
Där han fick mången tfogen van.
vicen. Detta gäller inte minst barnomsorg och undervisningen. Skolväsendet fick vidkännas detta 1977 då
skolstyrelsen i bokslutet redovisade
ett underskott. Genom innyuning har
elevantalet ökat och bl a belastat
kostnaderna för gymnasieeleverna
mer än vad som beräknats i budget.
Ävenså har lokal kostnaderna blivit
högre för skolan än beräknat.
Som redan är kän! genom lokalpressen har Kumla kommuns bokslut
för 1977 gen ett underskott med drygt
800 000 kronor på drirtssidan medan
kapitalkostnaderna (investeringar
m m) lämnade ett överskott med
400 000 kronor. Kapitalöverskottet
är alt hänföra till högre statsbidrag
och att vissa investeringsobjekt blivit
billigare än beräknat. Underskottet på

,

Och
Han
Han
Där

Nya regler för tomt- och småhuskön

intresserad som han var
efter mycket forskat har.
intervjuat kumlabor
mycket handlat har om skor.

Av kanslichef Tage Tapper och faSlighelSchef Arne Gustafsson

Bland bönder och kommunens män
och kyrkligt folk, en del av dem
De visste mycket om vår trakt
A v dem blev mycket läsvärt sagt.
De skrev och de berättade
På tryckeri't fanns sättare.
Och trettio var det år
Då premiär hans lulblad får.
Nu fyrtioåtta år har gått
och varje år har Kumla fått
Ett mycket efterlängtat blad
Där läsvärd är varenda rad.
Helander börjar gammal bli
Men än han skriver och står i.
Och ännu kommer ut hans blad
Som piggar upp vår bygd och stad.
Kum[a i december [977

Elis Igelstad
driftssidan kommer att belasta 1979
års budgetberedning. Deua underskon på 800 000 kronor skall betalas
i nästa års budget. Som jämförelse kan
nämnas att för innevarande års budget hade beredningen ett överskolI
med 750000 kronor att använda sig av.
Det är således en negativ inverkan
1977 års underskott har för 1979 års
budgetberedning. Tidigare har bokslutets överskott varit en positiv faktor.
En personlig reflektion får bli att om
inte den kommunalekonomiska utredningen ger kommunen ett högre
utjämningsbidrag än för innevarande
år, så får vi svårt att klara oförändrad
utdebitering om kommunen inte skall
skära ned den kommunala servicen.
D

Från och med I april 1978 gäller nya
regler för Kumla kommuns tomt- och
småhuskö. Den slörsta förändringen i
rörhållande till tidigare är att fördelning av tomter och i grupp uppförda
småhus sker genom behovsprövning
samt alt utöver en anmälningsavgift
om 100 kronor uttages en tilläggsavgift om 50 kronor van tredje år för
all läcka kommunens kostnader för
administration av lomtkön.
BehO\'sprövning sker endast av de
köande som redan tidigare bor i småhus. Övriga köande är direktkvalificerade.
Syftet med de nya reglerna som
kommunen utarbetat är att motverka
den tendens till att bedriva spekulation med småhuslägenheter som under
senare år blivit alll vanligare.
Fenomenet har uppmärksammats på
många håll och bl a har bostadsstyrelsen beslutat om och tillstyrkt vissa
åtgärder som skall begränsa lusten
att spekulera i småhus. Bostadsstyrelsen har i skrivelse till regeringen ansell - enligt ett referat i Dagens
Nyheter dcn 13 maj 1978 - att realisationsvinster vid snabba villaaffärer
bör beskattas hårdare än nu. Bostadsstyrelsen anser alt det är viktigt all
beskattningen i detta avseende blir effektivare. Man har föreslagit höjning
av tiden för köpeskillingskontrollen
från två till fyra år. Detta gäller statligt belånade gruppbebyggda småhus.
Bostadsstyrelsen tycker också det
system som tillämpas av många kommuner, att en familj som fått sin tomt
eller hus genom kommunen inte får
något nyU erbjudande på ett visst an·

tal år. är bra och uppmanar flera kommuner att använda denna metod. Man
rekommenderar också kommunerna
att samarbeta om gemensamma småhusköer.
Förmånen att få förvärva av kommunen upphandlade, prisbilliga. statligt belånade lägenheter bör tillfalla
de personer som har ett verkligt behov av bättre bostad och bostadsmiljö
och inte de personer \ars målsättning
är att tjäna pengar lätlvindigt genom
all på kort sikt återsälja faSligheten
till ett pris långt över vad vederbörande själv erlagt.
Nedan angivna nya regler gäller
fr o m den I april 1978.
I

1.1

1.2

AlImiint
Kommunens bostadspolitik syftar bland annat att bereda innevånarna goda bostäder till rimliga kostnader. För au uppnå
detta mål medverkar kommunen
bland annat genom att tillhandahålla tomter och gruppbyggda
småhus. Tomt· och småhuskön
är eU administrativt hjälpmedel
för au fördela tomter och småhus på eU sådant säu au de
bostadspolitiska målen uppfylles.
Det förhållandet att man kommer "på tu!"' i tomtkön innebär
därför ingen absolut rätt till tilldelning av tomt eller småhus.
Hallsberg. Kumla, Laxå, Nora
och Örebro kommuner betraktas
som en bostadsregion vad gäller
tomtköreglerna. Dessa är gemen5

l.J

samma och samordning sker enligt punkterna 2.6 och 4.1.
Fördelning av tomter för småhusproduktion l egen regi och
tomter med gruppbyggda småhus
sker över tomt· och småhuskön.
Tomter med äganderätt och
tomt räl! jämställes. Kommunen
har dessutom möjlighet att över
tomt kön fördela småhus med
andra upplåtelseformer.

Registrering
Endast sökande som fyllt 18 år
och själv avser att bebo småhus
på upplåten tomt äger rätt att bli
registrerad i tomt- och småhuskön.
2.2 Anmälan skall ske på härför avsedd blankett. Denna skall full·
ständigt ifylld insändas till fastighetskontoret.
2.3 Sammanboende och äkta makar
får endast göra en anmälan och
uppehålla en plats i kön. Tomtköanmälan och placeringen I
tomt kön är personlig. Vid en separation betraktas tomtköplatsen som en tillgång i det gemensamma boet och parterna avgör
själva vem som i fortsättningen
skall stå som sökande i tomtkön.
Dock kan överlåtelse inom familjen få göras efter särskild
prövning av fastighetsnämnden.

2.5

2.6

2
2.1

2.4

För att täcka kommunens kostnader för administration och information uttages en avgift.
Denna ar vid registrering 100
kronor och därefter 50 kronor
vart 3:e år. Om kompletteringsavgift efter avisering av kommunen inte betalas inom föreskriven tid avregistreras vederbörande sökande ur tomtkön,
6

3
3.1

3.2

Registrering sker den dag då
registreringsavgiften kommit
kommunen tillhanda.
De som tilldelats tomt eller småhus i någon av de i punkt 1.2
nämnda kommunerna avregistreras i alla köerna och äger därefter ime rätt att återregistreras
förrän fem (5) år förflutit sedan
det hus som erhållits rapporterats
som inflyttningsklart i SCB:s
månadsstatistik. Detsamma gäller de som på annat sän än genom kommunen förvärvat tomt
eller småhus inflyttningsklart
under senaste femårsperioden
oavsett om finansieringen skett
med statliga lån eller ej.

Am'isning
Anvisning sker efter behov och
turordning, Endast de sökande
som redan tidigare bor i småhus
ar underkastade behovsprövning.
8ehovsbedömningen sker utifrån
följande kriterier:
- utrymme
- standard
- medicinska skäl
- sociala skäl
Till den som bor i småhus, och
som efter ovanstående kriterier
kan styrka ett behov som är lika
starkt som behovet hos övriga
sökande med motsvarande turordning i kön, skall anvisning ske
utan hänsyn till nuvarande boendeform.
Anvisning kan också ske efter
beslut om förtur av fastighetsnämnden. Förtur kan beviljas om
sådana skäl föreligger som kan
anses vara av väsentlig betydelse
ur kommunens synpunkt, exempelvis för lokalisering av industri,
kontor eller al1män förvaltning

3.3

4

4.1

eller inrättning (näringslivsförturer). Likväl skall förtur oavsett
nuvarande boendeform kunna
beviljas om starka sociala eller
medicinska skäl kan anses föreligga. Näringslivsförturerna bör
normalt ej överstiga 5 % av det
som fördelas,
Sökande erhåller högst tre anvisningar av tomt eller småhus. Den
som inte accepterar någon av tre
anvisningar avregistreras ur kön.

Sökande placeras då sist i den
senare kommunens kö och avregistreras i den förra.
4.2

Sökande som anvisas tomt eller
småhus är skyldig att, om kommunen så kräver, med så kallad
värd förbindelse medverka till
all den bostad som disponeras
överlämnas till kommunens fastighetsnämnd för fördelning enligt gällande regler.

4,3

Ändring av uppgifter som lämnats i samband med registreringen skall göras skriftligt till
kommunen.
Postens adressändringskort bör
användas.

Ol'rigt
Sökande som gör framställning
därom, äger räu alt utan särskild
avgift flyna över till någon av de
andra kommunernas köer.

Museer
Pukestugan och Officersmässen i Sannahed
Öppet juni-augusti, varje söndag mellan kl 14-17.
Lundmarkska skolan, Hardemo
Visning varje söndag under juni-augusti efter gudstjänstens slut
(kl II). För separata visningar kontakta Hilmer Lannhard.
tel 019/760 10.
Skomakarstugan, Kumlasjön
Öppet varje dag under tiden 19 juni-l3 augusti mellan kl. 13-16.
För separata visningar kontakta kulturnämndens kansli,

lel 019/709 80.
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Hamstring av brandfarlig vara

ligt utrymme eller på lämplig plats
kondenserad petroleumgas (gasol). behållare med rymd av vardera 5 l
till campingkök, lödapparat eller
annan mindre anordning samt reservbehållare med samma rymd. För drift
av spis, kylskåp eller liknande apparat
i hushållsbruk får förvaras 2 st behållare rymmande högst 30 I vardera.
Brandfarlig vätska får förvaras förutom vad som finnes i fast behållare

Av tf brandchefen Börje Gustafsson

Inför genomförd prisökning och därmed befarad hamstring av drivmedel
kan påpekas om de olika förordningarna som gäller för brandfarlig vara.
Brandfarlig vara är indelad i olika
grupper.
Brandfarlig gas: Gas som vid en tern·
peratur av + 21° C eller därunder kan
antändas och brinna i luft ex gasol.
Brandfarlig vätska: Vara i flytande
eller halvfast form med en flampunkt
av högst + 60" C samt, oavsett flampunkt, mOlorbrännolja och eldningsolja.
Brandfarlig vätska är indelad i klas-

ser.
Klass l:

Vätskor med en flampunkt
av högst + 21° C ex bensin.

Avregistrering sker när meddelande från kommunen rörande
tomtkön på grund av sökandens
underlåtenhet att anmäla adressändring, inte når adressaten utan
returneras som obeställbar av
posten.
4.4 Tolkning och tillämpning av reglerna för tomt- och småhuskön
sker genom beslut av fastighetsnämnden.
Eventuella ändringar av reglerna
eHer kompletteringar beslutas av
kommunfullmäktige.
4.5 Övergångsbestämmelser utarbetas och fastställes av fastighetsnämnden.
8

Klass 2a: Vätskor med en flampunkt
överstigande + 21° C men ej
+

300 C.

Klass 2b: Vätskor med en flampunkt
överstigande + 30" C men ej
+ 60" C ex lacknafta, kristallolja.
Klass 3:

l

I

Motorbrännolja och eldningsolja med en nampunkt
överstigande + 600 C.

Flampunkt är den temperatur då
ångor (gaser) från en vätska första
gången nammar upp i samband med
uppvärmning och införande av tändlåga.
För förvaring av brandfarlig vara
gäller att utan tillstånd eller anmälan
får förvaras för eget husbehov i lämp-

Styrkt behov anses föreligga om
-

Sökanden har lägre utrymmesstandard än kök, vardagsrum, föräldrasovrum, eget rum till barn över 12
år och delat rum för barn till och
med 12 år eller bostaden är mindre
än 3 rum och kök.

- Sökanden bor i äldre hus med låg
standard (högst standardklass 3).
- Sökanden har sådana medicinska
och/eller sociala skäl till bostadsbyte som godtagbart kan styrkas.
D

Tabell ror fOrvaring av brandfarlig vara

J
\

klass
l

Välska liter
klass
2

klass

30
60

25
50

100
250

250
500

60
100

50
250

250
500

500
1000

100

250

500

1000

600

500

2000

5000

Gasbeh.
lös! förs!
rymd liter

Förrådsrum, garage el dyligt beläget i
byggnad där människor varaktigt uppehåller sig
a) ej är brandsäkert avskilt ..........
b) brandsäkert avskilt ..............
Efter anmälan till brandchefen
a) ej är brandsäkert avskilt ..........
b) brandsäkert avskilt ..............
Fristående garage, förrådsrum m ffi ej
beläget i byggnad där människor varaktigt uppehåller sig
a) ej brandsäkert avskilt ............
b) brandsäkert utfört eller brandsäkert
avskilt . . .. .. . .. . .. . .. . . . ... . ...

Punkten 3:1 skall gesJöl}ande rolkning:

till oljekamin, fotogenelement eller
liknande anordning högst 10 l klass l,
högst 50 l klass 2 samt högst 100 I
klass 3.
I motorfordon, motorredskap och
motorbåt får förvaras förutom ordinarie bränsletank, reservdunk med drivmedel.
Övriga situationer för förvaring av
brandfarlig vara redovisas i nedanstående tabell.

J

Efter anmälan till brandchefen
a) ej brandsäkert avskilt ............
b) brandsäkert utfört eller brandsäkert
avskilt . . . . . . . . . . . . . . .. .........

300

1000

3000

10000

4000

3000

12000

50000

Utomhus på avstånd icke överstigande
12 m från bebyggelse ...............
Efter anmälan till brandchefen .......

100
300

50
1000

250
5000

500
25000

Öppen lagerplats belägen mer än 12 ffi
från bebyggelse ....................
Efter anmälan till brandchefen .......

300
4000

250
3000

1000
12000

3000
50000
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Till hushållen
i Kumla kommun

förbud mOl sådant. Men man bör låta
bli det även av hänsyn till sina medmänniskor.
Redaktionen

Kumla- Hallsbergs astma-allergi förening vädjar till alla hushåll som har
balkong att ej använda dessa att skaka
och piska mattor o dyl på. Damm och
djurhår tränger in till andra lägenheter
och balkonger och förorsakar stora

Kulturnämndens
sommarprogram

besvär för dem som lider av astma
och allergier.
Damm av olika slag samt djurepitel
är starka allergener och då en sanerad
miljö och så ren luft som möjligt är
ett stort behov för alla astmatiker och
allergiker, vore vi tacksamma om alla
ville visa förståelse rör våra problem
och hörsamma vår vädjan.
Med vänlig hälsning

Kumla-Haflsbergs astma-allerglförening

Ovanstående vädjan överensstämmer
med innehållet i den för Kumla tätort
gällande ordningsstadgan. Där stadgas
Gäller förvaringen större mängder än
vad som angivits i tabellen erfordras
tillstånd av byggnadsnämnden.
Förvaring av brandfarlig vara i behållare som är fast anslutna till apparater för centraluppvärmning eller
liknande anordning gäller andra
mängder, anmälan skall alltid göras till
brandchefen.
Behållare för brandfarlig vara
Behållare för kondenserad petroleumgas skall vara försedd med typgodkänd avstängnings- och säkerhetsventil samt text som utvisar bland annat
den gas behållaren är avsedd för,
rymd i liter samt provtryckning. Behållare som rymmer mer än 5 I skall
under transport vara försedda med
anordning som skyddar ventilen mot
10

Eftersom kulturnämnden inte haFt någon möjlighet att arbctsmässigt hinna med planeringen
För sommaren kan vi tyvärr inte nu lämna
några uppgifter om vad som kommer.
Det enda som är klart är au
I. Svenska flaggans dag traditionsenligt firas
tisdagen den 6 juni. och att
2. r.lidsommarfest går av stapeln i Sannahed
(Pukestugan) midsommaraFton den 23 juni
För övrigt kan vi utgå fdn att det blir några
trivselkvällar under augusti och eventuellt en
musikkväll vid Kumlasjön med någon/några av
de lokala sång- och musikgrupperna.
Dclta är tyvärr allt vi har att säga nu. och
detta beror som sagt på att vi inte har någon
tjiinsteman som har hunnit ta tag i sommarverksamheten än. Vi kommer dock an annonsera i tidmngarna och eventuellt på aITischtavlorna.

yttre åverkan.
Behållare för brandfarlig vätska skall
vara hållfast för den hantering den
är avsedd. Behållare rymmande mer
än 2 l skall vara tillverkad av stål
eller annan metall och skall kunna tillslutas tätt och säkert. Reservdunk
för motordrivmedel skall ha en plåttjocklek av minst 0,5 mm för rymd av
högst 10 l, är dunken större skall
plåttjockleken vara minst 0,7 mm.
Rymmer behållaren mer än 601 skall
den vara så utförd att den lätt kan
rullas eller på annat sätt förflyttas
utan att skadas och ha en plåttjocklek av minst 1 mm för rymd upp till
110 l. Fat som rymmer mer än llO
l skal! ha en plåttjocklek av minst
1,2 mm och vara försedd med TUl!skenor.
O

Turist i egen bygd

!

!

•

Det finns mycket att se i Kumlas
omgivningar. Visste alla att för tjugo
år sedan lade man ned Stene brunn?
Sedan i varje fall sista hälften av
ISOO-talet drevs en hälsobrunn inom
kommunen, Stene brunn. Bl a har
Torsten Ehrenmark berättat om den i
sina memoarer, som han underhåller
oss med varje onsdag i Radio Örebro. Men många andra kändisar har
varit gäster här, t ex Sven Hedin och
professor Olof Östergren (han som
har givit ut Verdandiskrifternas bestseller Våra vanligaste främmande
ord).
I dag ger inte området det ståtliga
intryck det gjorde för tjugo år sedan.

Både det gamla IS00-talsbadhuset och
badhuset från 1924 är illa medfarna
och det är societetshuset också. De
små paviljongerna däremot är uthyrda
åt sommargäster, som tycks underhålla dem väl. Den s k SparbanksvilIan - åstadkommen genom en donation från Kumla sparbank till Kumla kommun - står ännu i dag kvar på
sin plats.
Den lilla byggnaden kring brunnskällan har av Kumla hembygdsförening rustats upp och ger i dag ett gott
intryck. De större husen däromkring
synes inte kunna undgå beteckningen
"Sorgliga brunn" för att travestera
en känd Povel Ramel-visa.
D

Vårterminen i kommunens skolor slutar den 9 juni.
Efter ett förhoppningsvis vackert sommarlov
börjar skolan igen den 21 augusti.
11

UPPSLAGET -

- ett par sidor åt konsumenterna

KVINNOR!

SKALL DU KÖPA BRANDVARNARE?

,

KASTA STÄDOKETI

Du behöver inte köpa den dyraste,
den är inte bättre än den billiga.
En bra brandvarnare för bostäder
skall reagera på rök (rök varnare, ej
på värme).

Delta sager Konsumentverket i en
deballbok "Rent till varje pris", 80ken bygger på två undersökningar,
en tidsstudie om hushållsarbete och en
undersökning om ytmaterial samt intervjuer med kvinnor och män.
Verket vill vacka debalt om vad dessa

intervjuer visar - att det är kvinnorna
som drar det tunga lasset i hushållsarbetet - och detta oberoende av om
de förvärvsarbetar eller inte.
Verket vill få kvinnorna att inse atl
de måste börja ställa krav på de övriga
familjemedlemmarna. på bostadsproducenter, marknadsförare av hemin·
redning ffi m.

NYA RIKTLINJER
KONSUMENTVERKET
För nytut rustning fr o m den I juli
1978. Manskiljer på räddningsväst
och nytväst

Är det rimligt att städa så mycket
som man tycks göra i många hem?
Boken passar för enskild läsning, för
skolor.
studieförbund,
jämställdhetscirklar. En diskussionshandledning finns.

För försäljning av barn blöjor och
barnblöjsnibbar fr o m den I september [978.

"Rent till varje pris" kostar 8 kronor.
Kan köpas i bokhandeln och pressbyrån eller hos konsumentsekreteraren i Stadshuset.
12

Batteriet skall kunna köpas i allmänna handeln eller vara lättillgängligt på
annat sätt. Batteriet bör bytas en gång
per år.

FRÅN

För marknadsföring av s k naturmedel fr o m den I januari 1978.
Naturmedel får dock endast
marknadsföras som botemedel
mot lindriga sjukdomar. (En förteckning finns)

Köp boken! Läs och diskutera!

Nyttan av brandvarnare är otvetydig
säger Svenska brandförsvarsföremngen.

Kontrollera att Du får ordentlig
bruksanvisning. Leverantören skall
också kunna ge service på brandvarnaren.
Det finns en skrift med råd och anvisningar om brandvarnare. Den kan
Du köpa för 9 kronor från Sv
brandförsvarsföreningen
tel
08/
53 59 50 eller låna hos konsumentsekreteraren i Stadshuset.

INNAN DU KÖPER BIL - NY ELLER BEGAGNAD

•

L(is också

För information vid försäljning av
matpotatis fr o m den 2 januari 1978.

Lils Konsumentverkets broschyr

Är Du intresserad av riktlinjerna kan
Du fråga hos konsumentsekreteraren
i Stadshuset

"Bränsleförbrukning for personbilar
årsmodell 1978" och "Köpråd om
beg bil" Du får dem gratis hos konsumentsekreteraren i Stadshuset.

MRF:s prognosprislista
för beg bilar. Konsumentverkets
"Bilekonomi", Svensk bilprovnings
"Bilens svaga punkter". Dessa kan
Du få låna hos konsumentsekretera-

""
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Fritidsnämndens sommarprogram

KlJMLAHALLEN
stängd under tiden 25 maj-28 augusti
IJJUI'AUALSBA Dn
tel 700 80 ankn 261 kassan. 262 driftledare
Öppethållande:
Miindag-fr<:dag kl 09.00-20.00
lördag-söndag kl 09.00-18.30
Kassan slanges JO min före badtidens slut
Provtagning för simmärken varje dag kl [2.00-

14.00
Servering och. kiosk öppen dagligen under bad·
perioden
Bada'-gifter:

Vuxna
Rabauhäftc Vllxna, 10 besök
Barntom6år

Barn 7-16 år
Rabatthäfte barn, 20 besök
SäsongskorI vuxna
Skolbad
Militärer, pensionärer, studerande
Hyra
Hyra
Hyra
Hyra

av
av
av
av

skåp
simdräkt
handduk
skåp

3:25:fri entre
0:50

8:75:0:50
l:~

0:50
0:50
0:50
15:-/5ä500g

Badbuss till Djupadalsbadet
Badbuss kommer alt avgå från ytterområdena
till Djupadalsbadet tisdagar och torsdagar
under tiden 13 juni-6 juli samt 25 juli-lO
augusti enligt nedanstående tidsschema:
Från Brändåsen affären
kl 09.15
Hardemo, skolan
09.20
Abytorp, skolan
09.30
FolkelOrp, affären
09.50
Kappetorp
10.00
Ekeby, bensinstationen
10.10
Kvarntorp, Folkets-Hus
10.20
10030
HälJabrotlet, affären
Sannahed, affären
10.45
Ater Abytorp-Brändåsen
kl 14,00
Sannahed-Folketorp
15.00
Bussresan är avgiftsfri och gäller både barn och
vuxna. Vid otjänlig väderlek är bussturerna inställda.
14

Simskolor
All simundervisning förliiggs till KumlahaJlen
under tiden 12 juni-JO juni. Simskolan är i
första hand avsedd för barn i skolåldern vilka
ännu ej lärt sig simma. l mån av plats kan
även förskolebarn mottagas.
Badbussar avgår från ytterområdena enligt
nedanstående tidsschema måndag-fredag:
Ekeby. bensinstation
kl 08.00
08.10
Kvarntorp. Folkets Hus
Byrsta missionshus
08.40
08.45
Järsjö mÖbelc.:rllrum
08.50
Brändås.:n. affären
Hardemo, skolan
09.00
Abytorp. skolan
09.10
Hörsta
09.20
10,05
Hiillabrotlet. affären
Sannahed, affären
10.15
Simundervisning för övriga (innerområdet) kl
12.00- I 5.00.
Skolans elever anmäler sig till respektive klasslärare på separat anmälningslista.
Förskolebarn anmäler sig direkt på tel 709 80
ankn 262 fr o m den 8 juni kl 09.00.

BADBROTTET, I-IÄLLAIIROTTET
Barnpassning under tiden 12 juni-28 juli,
måndag~fredag mellan kl 10.00-16.00 (barn
mellan J-6 år).
Anmälan göres direkt vid badet den 12 Juni
kl 10.00,
OBS. Vid regnväder ingen barnpassning.
Provtagning för sim märken och fortsättningskurs för nybörjare under tiden 5~30 juli. måndag-fredag kl 10.00-14.00 samt tisdag och
torsdag kl 17.00-19.00.
FRITIDS- OCH KVARTERSGÅRDARNA
Fritidsgården Malmen stängd under tiden 31
maj-28 augusti.
Fritidsgården i Hällabrottet samt kvartersgårdarna "Myrstacken", Köpmangatan 58,
Kumla. Sannahed, Abytorp, Kvarntorp och
Ekeby hålles stängda under tiden Il maj4 september.

TURISTBYRÅN
som är inrymd i f d tele-expeditionen, Köpmangatan 8, Kumla kommer under tiden 12
juni-19 augusti att vara öppen måndagfredag kl 11.00-19.00. lördagar kl 09.0015.00, söndagar stängt.

TENNISBANORNA l KO~Il\1UNEN
Tcnnisbanorna vid Kumlahallen får under
sommarperioden disponeras gratis.
Tennisbanorna vid Länsmansskogen är öppna
för spel under pcrioden maj-september. Bokning av tider göres vid tennisbanorna. Avgiften
erlägges samtidigt som nyckel avhämtas på
BP-bcnsinstation. Ö Drottninggatan l, Kumla.
Tennisbanan vid Kvarntorps idrollsplats upplåtes kostnadsfritt men inbokning av tider sker
på tidlista vid tennisbanan.

SOMMARVERKSAi\IHET
Fritidsnämnden, Sociala centralnämnden och
Svenska kyrkan anordnar i samarbete sommarverksamhet för i huvudsak ungdom i åldern
7-12 år, Även föräldrar med yngre barn och
pensionärer är välkomna.
Verksamheten kommer all pågå under tiden \2
juni-7 juli samt 24 juli-18 augusti måndagfredag mellan kl 10.00-12.00 samt kl 14.0018.00 vid "Bondgården" mittemot Pastorsexpeditionen.
För 7-12-åringar kommer det att vara el!
varierat fritidsutbud, t ex bad, dagsutflykter,
sällskapsspel, fotboll, lilm mm.
För förskolebarn kommer det all bli sagostunder. fria lekar, film. bad m m. Kyrkan
kommer dessutom alt ha någon form av som·
markyrkoverksamhet med samlingar och temakvällar.
Serveringen i "Bondgården" kommer att vara
öppen dagligen under ovanstående tider. Serveringen är även öppen för andra än de som
deltager i fritidsverksamheten.
Mera detaljerade upplysningar om sommarverksamheten kommer att lämnas i särskilt
tryck samt via annons i dagstidningarna.

TE:-.lNISKURS
Kumla tennisklubb anordnar tenniskurs för
skolungdom mellan 7-15 år.
Första kursveckan startar måndagen den 12
JUIl!.

Andra kursveckan startar måndagen den 19
)Ufil.

Anmälan sker vid uppropet ovanstående dagar
kl 9.00,
Spelplats: Tennisbanorna vid Ö. Droltninggatan.
Anmälningsavgift 15:- kr.
Eventuella förfrågningar kan göras till Johnny
Engel tel. 019/79024 eller till Jonas Lann tel.
019171859.
Medtag din rackel. Välkommen.
Kumla tennisklubb

FOTBOLLSKOLA
IFK Kumla inbjuder alla nickor och pojkar
på låg- och mellanstadiet att deltaga i fotbollskolan,

Fntbollskola I
pågår under tiden 12 juni-30 juni måndagfredag. För lågstadieelever mellan kl 14.0015.30 och för mcJlanstadieelever mellan kl
15.30-17.00.
Anmälan sker första dagen eller när som helst
under fotbollskolans gång. Avgift· 10:- kr
gäller för hela fotbollskolan.
fotboJlskola II
pågår under tiden JI juli-18 augusti måndag_
fredag. För lågstadiee!ever mellan kl. 14.0015.JO och för mellansladieelever mellan kl.
15.Jo-I7.oo.
Anmälan sker första dagen eller när som helst
under fotbollskolans gång. Avgift: 10:- kr
gäller för hela fotbollskolan.
Eventuella förfrågningar om fotbollskolan kan
göras till Anders "Pajen" Jonsson teL 019/
7g866 eller tel. 019/70444 på daglid.
Välkomna
IFK Kumla

FOTBOLLSKOLA
Yxhults IK arrangerar varje dag under tiden
31 juJi---4 augusti mellan kl. 9.00-13.00 fotbollskola vid Hällabrotlets idrottsplats.
Pojkar och nickor i åldern 7-16 år hälsas
välkommen. Alla deltagare delas in i grupper
med jämnåriga kamrater.
lnstruklör är Sven "Giggi" Andersson från
Örebro, en erkänd god fotbollsinstruktör, Ledare från Yxhults idrottsklubb kommer också alt
hjälpa till under veckan. Upplysningar lämnas
av Sven Göran Gustafson på tel 019/72252.
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Gruppkorsband
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MIDSOMMARFEST
i Sannahed
Midsommarafton den 23 juni 1978
Klockan 15.00

Fest för barnen
Resning av majstången. Lekar kring stångcfI.
Tävlingar. Brandbilsåkning. Glass till barnen.
Klockan 18.00

Fest för hela familjen
Militärmusik
Folkdansuppvisning. Kaffeservering
Entre 6:- kr
Kumla hembygdsförening
KumJa kommuns kulturnämnd
KEl KV"'LA TAYCKEFll
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